Zarządzenie nr 4|202L
Dyrektora Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w Ogrodzieńcu
z dnia

2L.04.202tr.

w sprawie zawieszenia zajęc przedszkolnych w grupie ,,Skrzaty"

i

przejścia dzieci na

nauczanie zdalne,

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2OL6 r. Prawo oświatowe

z 2O2O r. poz.910) w związku z § 18 ust. 2a Rozporządzenie Ministra Edukacji

{t.j. Dz. U.

Narodowej

i

Sportu z dnia 31 grudnia 2OO2

r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.|J. z2O20 r. poz. !!66, poz.1386) po uzyskaniu

pozytywnej opinii Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Zawierciu i zgody Burmistrza MiG
Ogrodzieniec
zarządzam, co następuje:

§r,
W okresie od2l.04.202| r. do 29.04.202l r, ze względu na aktualną sytuację epidemiolo giczną,

która może byc zagrożeniem dla zdrowia dzieci, zawięsza się zajęcia stacjonarne w grupie
,,Skrzaty", a nauezanle przechodzi na formę zdalną,

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2t.O4.202L

,:W

a,:-,- \

§z.
r.

Zawiercie, dria żL04.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w

zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada

l5

NIP: ó49-16-25-094

REGON: 000313762
PanlKatarzyna Romairska - Bujak
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu
ul. Elizy Orzeszkowej 13 4ż- 440 Ogrodzieniec

UPOWAZNIENIE

Na

podstawie art.

administracyjrrego

39 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 f, Kodeks

postępowania

(Dz.U.z2020f.,poz.256zę zm.)w związkuzart.33 ust,3apkt 1ustawy

z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorob zakażnych u ludzi
(Dz.U. z2020r., poz. l845)
upowazniam

Panią Katarzynę Rornańską
w Ogrodzieńcu

- Bujak

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

ul. E|izy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzicniec do współdziałania z

organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, polegającego na przekazywaniu infonrracji
rodzicom dzięci uczęszczającyclr do tej placowki,
kwarantannie oraz jej okresie,

w

w

zakręsie obowiązku poddania się

związku z narażęnięn lub stycznościąz osobą z

pozytywnym wynikiem testu w kier-uŃu SARS-CoV-Z, przeptowadzania w każdy możliwy
sposób

z rodzicatni bądż opiekunanri prawnym dzięci wywiadów

epidemiolo gicznych oraz

podejmowania określonych obowiązków w związku z narażęniem lub stycznościąze żródŁem
zakażenia SARS-Co-2.

Podpisał
Pairstwowy Powiatowy
Irrspcktor Sanitamy
w zawierciu
nrgr Ewelina Sergie1 - Błaszczyk

Szanowni Państwo,
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Zawierciu, działając na podstawie art.32a ust. 1 pkt 1 i 2, ust.
2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z2O2Or., poz. 1845), w związku z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 u osoby przebywającej

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ogrodzieńcu ul. Elizy Orzeszkowej 13, 42-440 Ogrodzieniec (nazwa
i adres placówki), zwraca się z uprzejmą prośbąo wypełnienie i niezwłoczne odesłanie poniższego
form

u la

rza wywiadu epidem iologicznego na ad res hd@pssezawiercie.p|

Osoby pełnoletnie wypełniają kwestionariusz wywiadu samodzielnie, a w przypadku dzieci, kwestionariusz
wypełnia rodzic/opiekun.

Z uwagi na fakt, że osoba z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 ostatni raz przebywał
w placówce w dniu L9,04.2O2L r. zasadnym jest objęcie osób z bezpośredniego kontaktu lO-dniową
kwarantanną,llcząc od dnia następnego po ostatnim kontakcie z ww. Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 2L października 2O2O r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz, 23!6 ze zm.} oraz
Rozporządzeniem Rady Minlstrów z dnia 23 października 2020r. (Dz. U. z 2o2or., poz. 1871) osoba
poddana obowiązkowej kwarantannie odbywa ją samodzielnie, bez domowników.
Na podstawie dochodzenia epidemio|ogicznego ustalono, iż obowiązkową kwarantanną objęte są osoby
uwzględnione na liŚcie kontaktów w przesłanej do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Zawierciu przez Dyrekcję placówki.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
kwarantannie.

w

Zawierciu nakazuje poddanie się obowiązkowej

Decyzja o objęciu kwarantanną może być przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie
decYzji do adresata, w tym ustnie. lnformacja o objęciu kwarantanną zostanie umieszczona w systemie
teleinformatycznym. Decyzji pisemnej organu nie wydaje się.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy natychmiast skontaktować się telefonicznie
lekarzem poz,

z

Obowiązek przekazania powyższych danych związany jest z prowadzonym dochodzeniem
epidemiologicznym - zgodnie z art,32 i 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażen i chorób zakaźnych u ludzi (Dz, U. z 2O2Or. poz. 1845). Odmowa udzielenia informacji organom
Państwowej lnspekcji Sanitarnej może skutkować odpowiedzialnością w związku z wykroczeniami

okreŚlonymi w art. 114 Kodeksu wykroczeń i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej
lnspekcji Sanitarnej.
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia ww. postępowania zgodnie z art. 6 ust.

].

lit c) i e) oraz art. 9 ust.

2 lit g) i i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2oL6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sPrawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/a6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

